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DECIZIA nr. 12/68
din 29 mai 2020
Cu privire la examinarea demersului IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru
postul public de televiziune „Moldova-2”
Prin Decizia nr. 5/23 din 25 februarie 2020 – Cu privire la bilanțul Concursului pentru
suplinirea capacității rămase disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia nr. 61/223 din
30.12.2019, Consiliul Audiovizualului a declarat învingătoare IPNA Compania „TeleradioMoldova”, căreia i-a fost reperfectată Licența de emisie seria AA nr. 073663 din 13.10.2009, prin
includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe „Moldova-2” prin Multiplexul A cu
acoperire națională și acces necondiționat.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, prin scrisoarea nr. 02-10/166 din 18 mai 2020, a
informat Consiliul Audiovizualului că la moment, furnizorul public de servicii media este în proces
de negociere cu Întreprinderea de Stat „Radiocomunicații” în vederea includerii postului public de
televiziune „Moldova-2” în Mux A.
Directorul general al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” menționează că „în urma
declarării la data de 11 martie 2020 de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de
COVID-19, Ministerul Muncii Protecției Sociale şi Familiei la 15.03.2020 a venit cu recomandări
privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea securității şi sănătății în muncă a
salariaților.
Totodată, în contextul declarării stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din
17 martie 2020, prin scrisoarea nr. 06/1-03-13 din 27 martie 2020, Ministerul Finanțelor a
informat despre inițierea procesului de modificare a bugetului aprobat pe anul 2020, solicitând şi
prezentarea propunerilor din partea TRM, care este subvenționată de la bugetul de stat.
Acordând prioritate dispozițiilor și recomandărilor stabilite de autorități, apare
necesitatea examinării sub toate aspectele a tuturor contractelor care urmează a fi încheiate de
TRM, fapt ce presupune majorarea termenului de negociere și punere în aplicare a proiectelor
inițiate”.
În contextul celor menționate, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea
postului public de televiziune „Moldova-2”, solicită Consiliului Audiovizualului acordarea unui
termen suplimentar pentru a începe difuzarea serviciului de programe „Moldova-2” prin
Multiplexul A, dând asigurări că sunt întreprinse toate acțiunile necesare în vederea încheierii
contractului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital
terestru de televiziune cu ÎS „Radiocomunicații”.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au menționat că IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” a fost informată de către Ministerul Finanțelor despre inițierea
procesului de modificare a bugetului aprobat pentru anul 2020. Astfel, IPNA Compania
„Teleradio-Moldova”, care este subvenționată de la bugetul de stat, trebuie să-și revadă bugetul
prevăzut pentru anul 2020 din considerentul că nu dispune de resursele financiare necesare pentru
achitarea serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune Mux A
prestate de ÎS „Radiocomunicații”.
În această ordine de idei, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a
propus de a acorda un termen suplimentar de 12 luni postului public de televiziune „Moldova-2”
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pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A, propunere acceptată unanim de membrii
CA.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și a
actelor prezentate de către furnizorul public de servicii media, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea nr. 02-10/166 din 18 mai 2020 a IPNA Compania „TeleradioMoldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-2”, și a acorda un termen
suplimentar de 12 luni pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței
Consiliului Audiovizualului din 29 mai 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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